
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

Шановні товариші ! 

Сьогодні ми традиційно у лютому місяці зібралися в цій залі на щорічну 

конференцію трудового колективу Університету, під час якої я повинен 

відзвітувати перед вами про роботу на посаді ректора за минулий рік. 

2015 рік для Університету, як для усіх вищих навчальних закладів України, був 

важким, що пов’язано як з економічними труднощами в державі, так й запровадженням 

ключових положень нового Закону України «Про вищу освіту»  стосовно усіх 

складових діяльності вищих навчальних закладів. 

Слід зазначити, що основним завдання у своїй роботі впродовж минулого року 

я вважав підтримання такого внутрішнього клімату та психологічної атмосфери 

в стінах нашого навчального закладу, які б надавали можливість колективу 

працювати незважаючи на зовнішні фактори. 

У 2015 році колектив університету продовжував виконувати основні свої 

завдання, про що свідчать позитивні загальні результати діяльності за всіма напрямками 

роботи (організаційна, навчально-методична, наукова, кадрова, соціально-гуманітарна 

та фінансово-господарська), які ми протягом року достатньо ретельно обговорювали, а 

їх основою є наполеглива праця  та наші надбання за останні роки. 

Позитивна оцінка нашої діяльності, яку дала комплексна перевірка ДСНС 

України, яка працювала в Університеті  рік тому з 23 по 28 лютого,  надала нам 

впевненості у правильному виборі пріоритетів в роботі та визначила основні 

напрямки діяльності на 2015 рік, що, на мою думку, й було реалізовано. І я дуже 

вдячний всім Вам за ту роботу, яка здійснювалася протягом року, що минув…. 

Разом з тим, висновки роботи комісії показали й ряд проблемних моментів, над 

якими ми працювали у 2015 році та будемо працювати й у подальшому.  

Тому, я пропоную протягом роботи конференції обговорити питання як 

вирішувалися мною, як ректором, і ректоратом, актуальні завдання і пріоритетні 

напрями в діяльності нашого Вузу, які сформовані рік тому на минулій конференції, а 
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також визначити нові завдання з урахуванням реалій сьогодення та рівня наших 

надбань, які досягнуті  протягом 2015 року. 

Хочу сказати Вам, що у 2015 році, спираючись на наші попередні надбання та 

Вашу підтримку, я діяв виключно на користь колективу Університету, і направляв 

свої зусилля по наступних головних напрямах, результати яких, якщо дозволити, я 

доповім зараз. 

По-перше, це захист інтересів Університету на рівні ДСНС і МОН 

України та забезпечення ролі нашого навчального закладу  як провідного в 

галузі підготовки фахівців для сфери цивільного захисту, а також подальша 

функціональна, організаційна та структурна розбудова Університету з метою 

оптимізації його  діяльності. 

У 2015 році колективом Університету реалізовано наступні заходи в цьому 

напрямі: 

- під час скорочення чисельності бакалавратів, яке здійснює МОН відповідно до 

запровадження вимог нового Закону України «Про вищу освіту», збережені наші 

традиційні бакалаврські спеціальності «Пожежна безпека» та «Цивільний захист», а 

також впроваджені нові спеціалізації в рамках нового переліку спеціальностей; 

- успішно проведено процедуру ліцензування підготовки за освітнім ступенем 

«магістр» за спеціальністю 8.15010001 «Державне управління» та здійснено перший 

набір на навчання; 

- на 80% реалізований ліцензований обсяг з підготовки іноземних громадян за 

акредитованими спеціальностями – зараховано на навчання 120 осіб; 

- створено новий структурний підрозділ, який здійснює у комплексі з відповідною 

кафедрою освітню та наукову діяльність в галузі державного управління; 

- у 2015 році Університет продовжив проведення на своїй базі ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін «Цивільний захист» та «Основи 

охорони праці», а взагалі за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади  за різними дисциплінами  у минулому навчальному році наші курсанти та 

студенти отримали 6 призових місць;  
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- на виконання наказу МНС України від 20.02.2012 року № 510 «Про заходи щодо 

заохочення відмінників навчання навчальних закладів МНС України» за результатами 

екзаменаційних сесій протягом навчального року 115 курсантів отримували (два 

семестри поспіль) 50 або 25 відсоткову надбавку до посадового окладу (50 відсотків – 

56 курсантів, 25 відсотків – 59 курсантів); 

- за минулий рік на курсах гірничої та рятувальної підготовки пройшло навчання 

98 матросів-рятувальників, 60 плавців-рятувальників, 42 рятувальника-верхолаза, 42 

верхолаза та 12 водолазів, на курсах спеціальної підготовки пройшло навчання 440 осіб; 

та  навчання з питань охорони праці пройшли 37 осіб. 

На виконання сучасних вимог національної системи вищої освіти в 

Університеті протягом минулого року реалізовано наступні принципові 

заходи. 

1. На виконання Закону України «Про вищу освіту» прийнято та розпочало 

діяти власне Положення про організацію освітнього процесу в Університеті, а також 

запроваджено нові навчальні плани відповідно до нового переліку спеціальностей, за 

якими здобувається вища освіта в Україні. 

2. Продовжено удосконалення системи роботи навчально-методичного 

відділу та факультетів з курсантами, студентами та слухачами відповідно до 

спеціальностей, за яким вони навчаються, що сприяє наближенню профільних 

кафедр до тих, хто навчається, та підвищення відповідальності факультетів, кафедр за 

результати своєї роботи, тобто за кінцевий результат - від відбору на навчання до 

випуску фахівців…. 

3. Планово реалізовано ступеневу підготовку фахівців від бакалавра до магістра за 

всіма спеціальностями, ліцензованими в Університеті, та повністю виконано державне 

замовлення щодо підготовки та випуску фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 

бакалавр, спеціаліст та магістр, а саме здійснено випуск  832 фахівців, в тому числі 417 

за державним замовленням: 

бакалаврів – 445, в тому числі 229 за державним замовленням; 

спеціалістів – 299, в тому числі 157 за державним замовленням; 

магістрів – 88, в тому числі 31 за державним замовленням. 
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4. Першими в Україні наші випускники отримали дипломи державного 

зразку з новим власним дизайном та зображенням Університету за новим 

механізмом (через ЕДБО) та додатки до них європейського зразку. 

5. Науково-педагогічними працівниками у повному обсязі виконано навчальне 

та методичне навантаження без зривів та суттєвих зауважень. 

6. Подальше укріплення кадрового потенціалу кафедр на виконання вимог 

щодо комплектування усіх посад науково-педагогічних працівників виключно тими, хто 

має наукові ступені та вчені звання. 

Протягом року за  результатами статистичної звітності серед штатних 

науково-педагогічних працівників чисельність осіб, які мають наукові ступені та 

вчені звання зросла майже на 5 відсотків, як за рахунок як наших працівників, так і 

тих, хто прийшов з інших закладів та установ. 

Важливим пріоритетом діяльності Університету було проведення на 

належному рівні профорієнтаційної роботи та вступної кампанії 2015 року, як 

основи нашої подальшої діяльності. 

Починаючи з 2012 року в університеті планово працює комісія з 

профорієнтаційної роботи. Згідно з затвердженим планом, лише протягом 2015 року 

представники університету 18 разів виїздили у відрядження до ГУ (У) ДСНС України в 

областях для проведення профорієнтаційної роботи. У цілому в 2015 році 

профорієнтаційна робота була проведена в усіх без винятку областях України та 

адміністративних районах Харківської області. Інформаційно-пропагандисткою 

роботою було охоплено близько 60 тисяч школярів з 150 закладів освіти. Двічі на рік в 

університеті проходять Дні відкритих дверей. Така кропітка робота дає свої результати, 

тому я прошу всіх не бути осторонь цієї дуже важливої справи. 

В 2015 році на належному рівні було проведено роботу приймальної комісії, а 

також прийом абітурієнтів на денну форму навчання за державним замовленням та за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у повному обсязі:  

За підсумками роботи приймальної комісії на навчання до Університету 

прийнято 473 особи, в тому числі 331 за державним замовленням: 

- бакалаврів – 269, в тому числі 190 за державним замовленням; 
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- спеціалістів – 150, в тому числі 119 за державним замовленням; 

- магістрів – 54, в тому числі 22 за державним замовленням. 

Нажаль, слід зазначити, що соціально-економічна, демографічна ситуація в 

державі та наші недоліки у профорієнтаційній роботі не дозволяють забезпечити 

стабільну чисельність студентів: у минулому році ми практично не набрали 

студентів на наші традиційні спеціальності «Пожежна безпека» та «Цивільний 

захист». 

Наступним пріоритетом у 2015 році нами було визначено з урахуванням 

щорічних результатів офіційного рейтингу вищих навчальних закладів 

України продовження роботи за основними його показниками та критеріями. 

Сьогодні я маю право стверджувати, що інформаційні та статистичні дані, 

за результатами 2015 календарного року, свідчать про стале позитивне зростання 

показників за всіма напрямами нашої діяльності, а саме: 

- зросли показники міжнародної діяльності Університету; 

- міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність також має позитивну 

тенденцію; 

- ми забезпечили належну якість формування контингенту студентів та курсантів 

в минулому році в розрізі набору на навчання за всіма спеціальностями, участі 

студентів, курсантів в наукових заходах та олімпіадах та спортивних змаганнях; 

- ми зробили крок уперед за рівнем якості науково-педагогічного потенціалу за 

рахунок роботи наших викладачів над дисертаційними дослідженнями та отриманими 

науковими званнями; 

- нами забезпечено позитивні зсуви у якості наукової та науково-технічної 

діяльності (винаходи, корисні моделі, підручники, навчальні посібники, монографії, 

публікації у закордонних та вітчизняних фахових виданнях тощо); 

- у складних фінансових умовах ми усі разом змогли здійснити багато проектів 

стосовно реконструкцій та створення нових аудиторій, лабораторій, навчально-

допоміжних та інших приміщень, насичення навчального процесу сучасним 

обладнанням та інформаційними технологіями тощо …... 
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Безумовно, це говорить про те, що нам не можна зупинятися на сьогоднішніх 

рубежах, а розвиватися далі, тому що якщо ти зупинився - то тебе вже обійшли інші. 

Як основний підсумок нашої діяльності можна навести результати 

незалежного рейтингу ТОП-200 ВНЗ України під егідою ЮНЕСКО, у якому ми 

піднялися на 9  пунктів та посіли 152 місце (2010 р. – 167, 2011 р. -167, 2012 р. – 168, 

2013 р. та 2014 р. – 162) та 129 місце у консолідованому рейтингу ВНЗ України 

(ТОП-200, Scopus та Webometrics), у якому представлені всі 286 ВНЗ України. 

Наступним пріоритетом в минулому році нами було визначено 

забезпечення всебічної підтримки кафедр університету, як основних 

навчально-наукових структурних підрозділів, що провадять навчально-

методичну та науково-дослідну діяльність за пріоритетними напрямами та 

здійснюють підготовку фахівців, в першу чергу за новими спеціальностями, 

перспективними для Університету. 

Нажаль, цього року всебічну підтримку кафедр Університету ми, насамперед, 

реалізовували через систему моральної підтримки і, наскільки це можливо, за рахунок 

внутрішніх резервів Університету: 

Протягом минулого року авторські колективи університету продовжували роботу 

над створенням навчальної та наукової літератури з урахуванням змісту підготовки 

фахівців у сфері цивільного захисту та  відповідно до кола завдань, що додатково 

покладені на ДСНС України. 

Нажаль, за неможливості оплати через Держказначейство друку навчальних 

видань, ми не змогли їх виконати, як кажуть, в твердому перепльоті, тому робили упор 

на електронну бібліотеку. 

Так, своїми виданнями кафедри і науково-дослідні лабораторії поповнили за 

минулий період бібліотечний фонд університету на 720 одиниць, у т.ч. навчальних 

книг – 459 та електронних видань - 104. 

У 2015 році колективом Університету створено 27 навчальних видань, 17 

монографій, в тому числі вийшло з друку 5 навчальних посібників із Грифом МОН 

України. Протягом року, незважаючи на фінансові труднощі, ми видавали всі 



 7 

навчальні видання з грифом МОН України за рахунок Університету, а не за кошти 

авторів.  

На сьогодні кожен факультет має власні спеціальності та спеціалізації, за якими 

випускові кафедри визначають зміст, форми підготовки бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів, забезпечують навчально-методичне забезпечення занять, практик та 

державної атестації.  

З метою підтримки плідної праці наших науково-педагогічних працівників та 

заохочення кращих з них  було проведено щорічний конкурс освітніх, науково-

дослідницьких та інноваційних  досягнень учасників освітнього процесу у 2014–2015 

навчальному році у п’яти номінаціях ("Краще навчально-методичне забезпечення 

навчальної дисципліни"; "Краще комп’ютерне інформаційно-методичне забезпечення 

освітнього процесу"; "Краще інформаційно-програмне забезпечення освітнього 

процесу"; "Краще навчально-наочне обладнання, навчальне лабораторне устаткування"; 

"Краща навчальна аудиторія").  

На конкурсі були представлені роботи, виконані та апробовані протягом 2014-
2015 навчального року. 

Переможцями конкурсу стали 43 науково-педагогічних працівника 

Університету, серед них перші місця посіли МИХАЙЛЮК О.П., ОЛІЙНИК В.В. 

АВЕТІСЯН В.Г., ПІКСАСОВ М.М., БУДАНОВ О.В., ТАРАРІЄВ А.І. МАЛЯРОВ М.В., 

ДЕРЕВ’ЯНКО О.А., БОНДАРЕНКО С.М., МУРІН М.М., АНТОШКІН О.А., 

КОВАЛЬОВ П.А., ПОНОМАРЕНКО Р.В. 

Наступним пріоритетом, визначеним в минулому році, був пошук та 

запровадження підходів, незалежних від основного бюджетного 

фінансування, щодо забезпечення навчально-виховного процесу та наукових 

досліджень необхідною сучасною технікою, обладнанням, технічними 

засобами навчання, комп’ютерною технікою для запровадження сучасних 

освітянських і наукових технологій, в тому числі й на основі подальшого 

приведення аудиторного фонду до сучасних вимог. 
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До нашого загального жалю, ми не змогли повною мірою реалізувати наші плани 

у цьому напрямку, оскільки нас цього року постійно турбував і створював проблеми 

стан бюджетного фінансування, значна сума позабюджетних коштів пішла на сплату 

комунальних послуг, речового майна, а стан проходження рахунків через 

Держказначейство  певний період у минулому році  викликав певні проблеми…. Але ми 

планово виходили на завершення будівництва їдальні, до речі реальні роботи вже 

йдуть…  

Разом з тим, оголошений нами ще у 2013 році конкурс на кращу аудиторію, 

лабораторію та інші об’єкти навчально-матеріальної бази дав значний результат завдяки 

сумісній наполегливій праці  практично всіх кафедр, науково-педагогічних працівників 

та відповідних служб університету. Я вдячний всім Вам за ті сучасні об’єкти, що вже 

введені в експлуатацію та реконструюються зараз  та хочу сказати, що підсумки цієї 

роботи остаточно ще не підведені. 

Протягом  2015 навчального року факультетами та кафедрами проводились такі 

роботи, як встановлення склопакетів, жалюзі та нової меблі, заміна батарей опалення в 

лекційній аудиторіях, класах та у викладацьких і службових приміщеннях (№ 31б, 32б, 

32, 51, 43, 811, 61, 62, 13, 902). Здійснено модернізація аудиторій (№48, 11, 35, 501). 

Значні обсяги ремонтних робот проведені на навчально-спортивному комплексі та в 

оздоровчо-відновлювальному центрі. 

Враховуючи необхідність розвитку наукової та навчально-методичної бази 

наприкінці 2015 року розпочато переобладнання звільнених приміщень казармено-

житлового фонду на 3-му поверсі головної споруди по вул. Чернишевська, 94, а також 

вперше за 30 років розпочаті роботи з ремонту начальної пожежної вежі на території по 

вул. Артема, 52/54.  

В усіх аудиторіях, в яких проведено капітальні ремонти, встановлені інтерактивні 

дошки або smart-телевізори, мультимедійні проектори з екраном тощо. Оновлено 

навчальні стенди та плакати та багато іншого. 

Ще раз я хочу подякувати практично всім структурним підрозділам Університету, 

які в ситуації, що склалася, не "опустили" руки, а підтримали мене і за рахунок 

внутрішніх резервів, і насамперед, ентузіазму продовжували нарощувати і 
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удосконалювати матеріальну базу для забезпечення навчального процесу. Я 

підкреслюю - ми і надалі підтримуватимемо будь-які ініціативи у цьому напрямку, 

наскільки дозволяють фінансові ресурси і навіть, якщо вони не дозволяють. 

Минулого 2015 року не припинявся розвиток інформаційних ресурсів 

університету, а саме: 

− в університеті продовжено поступове оновлення комп’ютерної та 

оргтехніки.  Повністю оновили  комп’ютерний клас в 21 аудиторії сучасними 

високотехнологічними комп’ютерами з 22-ти дюймовими моніторами. За рахунок 

ротації комп’ютерів, які звільнились, оновили комп’ютерний клас 31-б та читальні зали 

бібліотеки на Чернишевській та Баварській. Взагалі в 2015 році закупили 35 одиниць 

комп’ютерної та 19 одиниць оргтехніки; 

− продовжено створення сучасних мультимедійних та інтерактивних 

аудиторій. На теперішній час в університеті таких аудиторій і лабораторій - 41, де 

стаціонарно встановлені сучасні SMART-телевізори (13), інтерактивні дошки (10), 

мультимедіапроектори (18) та системи озвучування.  25 мобільних комплексів 

забезпечують проведення занять в аудиторіях не обладнаних стаціонарними 

мультимедійними комплексами; 

− для забезпечення заходів із протидії витоку службової інформації та захисту 

державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах 

ДСНС України  корпоративну пошту університету було перенесено на наш особистий 

сервер та для зручності користування розроблено веб-інтерфейс доступу до неї. Також 

була впроваджена відомча корпоративна пошта ДСНС для структурних підрозділів 

університету; 

− продовжуються роботи з впровадження альтернативного програмного 

забезпечення з відкритим кодом та роботи щодо ліцензування ПО, згідно рішень ДСНС 

та МОН України. На теперішній час в університеті на значній кількості комп’ютерів 

встановлено альтернативне програмне забезпечення з відкритим кодом і ця робота 

триває; 

− постійно проводиться робота для забезпечення безперебійного та 

високошвидкісного доступу до мережі Інтернет структурних підрозділів університету 
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та забезпечується функціонування усіх доступних сервісів. На теперішній час до 

локальної мережі університету  підключено близько 1500 комп’ютерів; 

− з метою презентації нашого навчального закладу в Інтернет-просторі 

розширили віртуальний тур університету віртуальною екскурсією по навчальному 

полігону (ур. Фігуровка); 

− продовжили створення мультимедійного навчального контенту. ЦІТ 

сумісно з кафедрою пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт розробив 

програмний тренажер «Організація аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-

транспортній пригоді з розливом горючої рідини». Новизна тренажеру полягає в тому, 

що була використана ігрова  3D платформа UNITI, яка дозволила розробити сучасну 

високотехнологічну 3D графіку.  З цією ж кафедрою було розроблено ще один вид 

сучасного навчального контенту, а саме інтерактивне заняття «Гасіння пожежі на 

нафтобазі» для інтерактивної дошки з дисципліни «Пожежна тактика». Також з 

кафедрою психології діяльності в особливих умовах було створено курс відео-лекцій з 

дисципліни «Психологічна експертиза»; 

− за допомогою технології відеоконференцзв’язку та впровадження  сучасних 

інтернет-протоколів університет було підключено до корпоративної системи 

відеозв’язку ДСНС України; 

− в приміщеннях по вул. Лермонтовська, 27 впровадили систему сигналізації 

охоронного призначення; 

− продовжили роботи щодо популяризації науково-дослідної діяльності 

університету через зовнішній сайт  – Університет уже третій рік тримає лідерство у  

всесвітньому рейтингу Webometrics серед ВНЗ ДСНС України.  

Незважаючи на всі труднощі керівництво університету, як і раніше, надає доступ 

до ресурсів Інтернет для курсантів та студентів безкоштовно та цілодобово.   

Не слід також відходити від покращення якості практичної підготовки та 

удосконалення організації проведення навчальних практик і стажувань курсантів, 

студенті, слухачів. 

Протягом звітного періоду основними складовими практичного навчання були: 

навчальні практики та стажування на відповідних курсах; чергування курсантів в 
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практичних підрозділах ДСНС України в м. Харкові та в НПРЧ Університету; виїзні 

практичні заняття на виробничі підприємства та промислові установи; проведення 

занять в інших вищих навчальних закладах Харкова; присутність та участь викладачів 

та курсантів університету в навчаннях щодо дій органів управління та сил цивільного 

захисту Харківської області під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інше. 

Всі курсанти та студенти університету випускних курсів пройшли навчальні 

практики та стажування в підрозділах ДСНС та інших установах України. Курсанти 2-4 

курсів чергували в НПРЧ університету на відповідних посадах. Продовжується 

започатковане в 2010 році, чергування курсантів 2-5-х курсів в підрозділах ДСНС 

України в Харківській області. 

Кількість об’єктів, на які здійснювались виїзні заняття кафедрами університету, 

обчислюється десятками.  

Загалом за відгуками з гарнізонів ДСНС України в областях наші курсанти та 

студенти за період проходження стажувань та навчальних практик зарекомендували 

себе з позитивної сторони, показали достатній рівень знань та навичок, який необхідний 

для самостійного виконання службових обов’язків. 

Я вважаю, що наполеглива та конкретна робота керівництва 

Університету, факультетів, кафедр, кожного наукового та науково-

педагогічного працівника щодо вирішення всього комплексу питань 

науково-дослідної діяльності та реалізації наукового потенціалу університету 

як з точки зору створення та модернізації матеріально-технічної бази 

наукових підрозділів та кафедр, так й активізації " людського фактору" у 

наукових дослідженнях, винахідницькій діяльності, розвитку наукових шкіл 

та досягнень, було, є і буде пріоритетом в нашій діяльності.  

Активізація роботи в напрямку науково-дослідної діяльності дає свої результати. 

Сьогодні в університеті працюють 255 науково-педагогічних та наукових 

працівників, в тому числі 33 доктора наук, 180 кандидатів наук, 25 професорів, 135 

доцентів та старших наукових співробітників.  

Тільки протягом минулого року отримали вчене звання професора – 4 

співробітники, доцента та старшого наукового співробітника – 15.  
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Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 

Оніщенко Н.В. та  Тютюнику В.В. присуджено науковий ступінь доктора наук за 

спеціальністями відповідно 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах та  

21.02.03 – «Цивільний захист». 

Вагомими кроками в розвитку наукової діяльності університету в минулому 

році стали: 

- в процесі реорганізації науково-дослідної лабораторії з управління у сфері 

цивільного захисту створено Навчально-науково-виробничий центр, який здійснює 

наукові дослідження у сфері вдосконалення державного управління цивільним захистом 

і забезпечення державної безпеки. 

- захист 2-х дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю «Пожежна безпека»; 

- захист 1-ї докторської та 9-ти кандидатських дисертацій за спеціальністю 

«Психологія діяльності в особливих умовах»; 

- захист 13-ти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління»; 

- проведення 4-х міжнародних та 4-х всеукраїнських науково-практичних 

конференцій на базі університету; 

- вчетверте на базі університету проведено Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт у галузі «Цивільна оборона та пожежна безпека» (Наказ МОН України 

№ 1193 від 21.10.2014р.); 

- активізувалась винахідницька діяльність (протягом року підготовлено та 

подано 22 заявки та отримано 19 патентів на винаходи та корисні моделі, а також 5 

позитивних рішень на видачу патентів за результатами експертиз); 

- видано по два випуски 4-х збірок наукових праць університету «Проблеми 

пожежної безпеки», «Проблеми надзвичайних ситуацій», «Проблеми екстремальної та 

кризової психології», «Вісник НУЦЗУ. Серія Державне управління», а також проведена 

роботи  та щодо їх перереєстрації та внесення до переліку фахових видань МОН 

України. 

- розроблено та видано 17 монографій науковцями університету; 
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- проведено конкурси на кращий виставковий науковий експонат, кращу 

монографію та кращий патент НУЦЗУ, присвячені Дню науки; 

Плідно здійснює свою діяльність наукове товариство курсантів (студентів, 

слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених. На цей час у 

науковому товаристві працює 354 особи. Загалом, завдяки плідній роботі науково-

педагогічних працівників-наукових керівників та молодих науковців університету у 

2015 році, 25 студентських наукових робіт отримали дипломи переможців з 

різноманітних галузей науки Всеукраїнського конкурсу, що є значним досягненням 

порівняно з минулими роками. 

Ми продовжуємо практику заохочення кращих науковців у відповідності з 

діючим положенням університету.  

Одним з важливих пріоритетів в роботі був розвиток та укріплення 

міжнародних освітніх, наукових, технічних  та інших зв’язків з іноземними 

колегами в сучасних умовах конкуренції та боротьби на ринку освітніх 

послуг. 

З метою вивчення та використання в освітній та науково-дослідній діяльності 

теоретичних і практичних здобутків міжнародної спільноти в царині цивільного 

захисту, а також вивчення та використання в навчальному процесі передових 

педагогічних технологій університетом постійно підтримуються міжнародні зв’язкі із 

профільними вищими навчальними закладами та науковими установами інших країн 

світу, зокрема країн СНД та країн-членів Європейського Союзу.  

Сьогодні кількість угод про співробітництво в освітній та науковій сферах, 

укладених університетом із закордонними партнерами, дорівнює шістнадцяти. 

Серед партнерів університету - Технічний університет-Варна, Болгарський Університет 

імені Асена Златарова, Варненський Вільний університет та Варшавський Університет 

соціальної психології, угоди з якими передбачають окрім обміну студентськими 

групами, викладачами, спільних наукових досліджень та участі у Європейських 

програмах фінансування -  роботу з організації підготовки студентів за програмою 

подвійного (спільного) диплому. 



 14

Результатом реалізації договору про співпрацю з Кокшетауським технічним 

інститутом Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Республіки Казахстан стала вже 

традиційна участь представників професорсько-викладацького складу Університету в 

навчальних і наукових заходах, що проводяться в Казахстані. 

З укладенням у 2015 році договору про взаємне співробітництво з Державною 

установою освіти «Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації» МНС 

Республіки Білорусь відкриваються нові перспективи у підвищенні кваліфікації 

науково-педагогічних працівників університету. 

Результатом роботи із залучення на навчання іноземних громадян стало те, що 

наразі в Університеті навчається 418 іноземних громадян. 

На виконання пункту 18 Плану основних заходів міжнародної діяльності ДСНС 

на 2015 рік щодо започаткування спільних проектів з ЄС та іншими міжнародними 

організаціями у сфері цивільного захисту для подальшого розвитку системи ДСНС 

Університетом протягом 2015 року: 

- здійснювалась робота щодо подальшого розвитку співпраці із Головним 

управлінням пожежної охорони м. Кайзерслаутерн, земля Рейнланд-Пфальц, 

Німеччина, в рамках якої заплановане проведення спільних навчальних заходів на 

території ФРН для співробітників та курсантів НУЦЗ України за участі співробітників 

Управління пожежної охорони та цивільного захисту м. Кайзерслаутерн та 

представників органів цивільного захисту Люксембургу; використання можливостей 

зазначеного Управління та добровільних пожежних формувань землі Рейнланд-Пфальц, 

Німеччина, з метою отримання міжнародної технічної допомоги; 

- дістала подальшого розвитку співпраця з Товариством Технічної Допомоги 

ФРН (THW), в рамках якої заплановане залучення іноземних фахівців для проведення 

спільних навчальних заходів на базі НУЦЗ України з метою ознайомлення 

співробітників та курсантів університету з системою цивільного захисту ФРН, 

механізмами реагування на надзвичайні ситуації на європейському та міжнародному 

рівні; використання можливостей Товариства Технічної Допомоги ФРН (THW) з метою 

отримання міжнародної технічної допомоги. 
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• проводилася робота щодо створення міжнародних консорціумів спільно із 

закордонними партнерськими науково-дослідними та освітніми установами з метою 

участі у конкурсах для отримання міжнародної технічної допомоги з ЄС в рамках 

реалізації міжнародних науково-дослідних грантових програм та поліпшення 

матеріально-технічної бази університету та створення на базі НУЦЗ України 

Міжнародного Українсько-Болгарського Академічного Центру з метою сприяння 

академічній мобільності студентів, курсантів та науково-педагогічних працівників; 

• постійно проводилася робота щодо організації участі студентів, курсантів та 

науково-педагогічних працівників НУЦЗ України в освітніх та наукових заходах за 

кордоном з метою перейняття позитивного досвіду у сфері цивільного захисту для 

подальшого розвитку системи ДСНС України; 

• завершується робота щодо отримання у якості гуманітарної допомого ще 

одного пожежного автомобілю від наших партнерів із Німеччини з Миргородського 

проекту. 
 

Важливим пріоритетом в моїй діяльності, як ректора, і всього колективу 

в минулому році було забезпечення умов щодо запровадження сучасних форм 

та методів виховної та соціально-гуманітарної роботи з усіма категоріями 

працівників, курсантами, студентами та слухачами університету. Ці питання 

були в центрі уваги засідань ректорату, службових нарад проректорів та 

начальницького складу факультетів.  

За результатами проведеної роботи нам  вдалося запобігти скоєнню надзвичайних 

подій та правопорушень. Це заслуга начальницького складу курсів, факультетів та 

структурних підрозділів університету, а також кураторів навчальних груп. 59 науково-

педагогічних працівників у позаурочний час надають суттєву допомогу керівництву 

курсів (факультетів) у забезпеченні службової дисципліни, виконанні індивідуальних 

навчальних планів курсантів та студентів, проведенні культурно-просвітницьких 

заходів та організації дозвілля особового складу університету. 

В центрі постійної уваги знаходиться соціальна робота з курсантами і студентами, 

які є сиротами або залишилися без батьківського піклування (станом на 20 лютого 2016 

року в університеті навчається 20 осіб цієї категорії). Вважаю корисною організацію роботи 
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нашої каси взаємодопомоги, метою якої є надання колективної благодійної фінансової 

допомоги працівникам університету та ветеранам навчального закладу на випадок 

виникнення у них надзвичайних ситуацій, пов’язаних з великими матеріальними 

збитками. (Каса діє вже протягом 8 років та за час її існування було надано допомогу в 456 

випадках. Тільки у минулому році надано допомогу в 86 випадках на загальну суму 106 тис. 350 

грн.) Це благородна та корисна справа. 

В Університеті працюють 9 творчих гуртків, у яких беруть активну участь понад 

350 осіб з числа курсантів та студентів. Ми пишаємось своїми творчими колективами, 

які представляють наш навчальний заклад у заходах будь-якого рівня. Значного успіху 

досягла команда КВН «Українські рятувальники», яка виборола право брати участь у 

Телевізійному проекті Міжнародного Чемпіонату України з гумору «Ліга Сміху - 2016», 

що проходить зараз у м. Києві. (Відбіркові  змагання проходили в м. Одеса  протягом року. 

Учасниками заходу стали 145 колективів з усіх областей України – наша команда увійшла до 14 

найкращих). 

Творчі колективи «Аніма», «Флейм», театральна студія «Лицедій», ансамбль 

барабанщиць беруть участь у заходах міського, обласного та відомчого рівнів, таких як: 

міський конкурс «Студентська весна», Фестиваль героїко-патріотичної пісні серед осіб 

рядового і начальницького складу та ін.  

Минулого року на високому організаційному рівні на базі Університету були 

проводились заходи не тільки міського значення, а й Держслужби служби України з 

надзвичайних ситуацій, серед яких слід відзначити:  

з 7 до 9 жовтня 2015 року - Міжвузівські змагання з військово-прикладних видів 

спорту, присвячені Дню захисника України; 

17 грудня 2015 року – Урочисте нагородження учасників антитерористичної 

операції – працівників ДСНС України Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, 

Луганської, Полтавської та Харківської областей, а також представників 

Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України; 

з 16 до 17 лютого 2016 року - Спартакіада Держслужби України з надзвичайних 

ситуацій з гирьового спорту, в якій взяли участь 150 учасників з 20 команд різних 

регіонів нашої держави. 
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Я хочу подякувати всім, хто безпосередньо бере участь в організації виховного 

процесу, і підтвердити: всі наші масові заходи (державні й відомчі свята, урочистості з 

нагоди випуску спеціалістів та магістрів університету, складання Присяги служби 

цивільного захисту курсантами 1 курсу; Дні відкритих дверей в університеті, фестивалі 

збірних команд КВН факультетів та художньої самодіяльності; конкурсно-розважальні 

програми до Дня Студента тощо) проводилися й будуть проводитися, незважаючи ні на 

які труднощі. 

Активну участь у проведенні культурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів 

бере студентське самоврядування університету. Студентськими радами серед курсантів 

і студентів університету організовано роботу щодо сприяння навчальній і науковій 

діяльності, запобігання порушенням дисципліни та законності, пропаганди здорового 

способу життя. Майже кожної суботи в приміщенні будинку офіцерів проходять 

дискотеки для курсантів та студентів. Завдяки досягнутим домовленостям бажаючі 

працівники університету та члени їх сімей, курсанти та студенти мають можливість за 

безкоштовними квитками відвідувати вистави в театрах Харкова. Триває тісна 

співпраця з підшефним Харківський спеціальний навчально-виховний комплексом для 

дітей з вадами слуху. Представники самоврядування щороку організовують 

поздоровлення вихованці закладу з Днем Святого Миколая. Крім цього, за ініціативи 

Студентської ради у всіх курсантських підрозділах виготовлені кутки Пам’яті загиблим 

працівникам ДСНС України та випускникам Університету в зоні АТО.  

Відзначаю велику роль і заслугу у патріотичному вихованні молоді наших 

ветеранів (ветеранська організація університету об’єднує 114 колишніх працівника навчального 

закладу, голова ради Мєтєльов О.В.). За результатами минулого року робота Ради ветеранів 

Університету визнана кращою в ДСНС України та відзначена Грамотою «Величі, Честі 

і Достоїнства» Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту. 

Хочу висловити всім ветеранам, які беруть участь у заходах Університету, щиру 

вдячність за активну життєву позицію, небайдужість до вирішення проблем виховання 

нашої молоді. 

Впродовж минулого року значна увага відводилася проведенню 

ремонтних робіт для поліпшення умов роботи співробітників університету і 
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соціально-побутових умов курсантів і студентів. Часто ці роботи непомітні, 

але без них – як без повітря. 

Враховуючи необхідність розвитку наукової та навчально-методичної бази, 

переобладнання споруд, приміщень, а також фактичний стан майнових комплексів і 

комунальних мереж, виконано значний обсяг робіт з реконструкції та модернізації 

об’єктів та приміщень кафедр, наукових лабораторій, інших відділів та служб.  

При підготовці матеріальної бази до опалювальних періодів протягом останніх 

років відремонтовано 95% покрівель та замінено значну частину мереж 

водопостачання, опалення і водовідведення. Замінено значну частину віконних та 

дверних блоків на металево-пластикові конструкції. 

Змінився стан казармено-житлового фонду, обладнано існуючий гуртожиток під 

житло іноземних слухачів та курсантів випускних курсів. 

Утеплено ряд фасадів споруд, а також капітальний ремонт варочного цеху в 

курсантській їдальні по вул. Баварська, 7., переобладнено вхід в медичну частину, 

повністю замінено облицовку поверхні сходів та стін чотирьохповерхової споруди по 

вул. Чернишевська, 94, та на сходах в споруду НСК. 

Також значний вклад внесено в економію бюджетних коштів за рахунок переходу 

на автономне опалювання споруд, заміни віконних блоків на металопластикові 

конструкції, ремонт крівлі. 

Не зважаючи на обмежене бюджетне фінансування протягом звітного року, 

медико-санітарна допомога особовому складу університету надавалась у повному 

обсязі, наразі використовувались альтернативні шляхи вирішення цього питання 

завдяки чому проведено всі заплановані заходи.  

Не зважаючи на труднощі з фінансування протягом 2016 року забезпечення 

перемінного особового складу університету харчуванням здійснювалось завжди 

своєчасно та згідно норм забезпечення. 

Протягом 2016 року сектором технічного забезпечення закуплено паливо-

мастильні матеріали в необхідній кількості для виконання в повному обсязі 

транспортних послуг щодо життєдіяльності університету та освітнього процесу згідно 

поданих заявок. 
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Все вищесказане нами робилося в складних умовах фінансування: за період з  

лютого 2015 року по лютий 2016 року згідно з кошторисом витрат на утримання 

університету отримано по загальному фонду бюджету лише 51,66 млн. грн. – це 

менше мінімальних потреб університету.  

Того року нам було виділено на придбання: 

- медикаментів - 0,2 млн. грн.; 

- продуктів харчування – 9,86 млн. грн.; 

- обмундирування і м'якого інвентарю – 0,68 млн. грн. 

- ремонт транспортних засобів – 0,13 млн. грн. 

Як у 2014 році, так і в 2015 році не виділялися кошти з бюджету на придбання 

основних засобів, а саме: комп'ютерної техніки, лабораторного устаткування та інше. 

Також не виділяються кошти з бюджету на проведення капітальних ремонтів, 

придбання техніки і капітальне будівництво. 

Проте, при всьому тому, нами в 2015 році придбано за рахунок  спеціального 

фонду обладнання, комп'ютерної техніки і меблів на суму 0,845 млн. грн. і використано 

на проведення поточного та капітального ремонтів 1,62 млн. грн., що в 2 рази більше за 

2014 рік. 

Хочу зазначити, що незважаючи на значне недофінансування Університету на 

преміювання атестованого складу використано 6,2 млн. грн. (разові премії - 0,1 млн. 

грн.) і на преміювання вільнонайманого складу - 4,1 млн. грн. (разові премії - 1,2 млн. 

грн.). 

Завершуючи звіт за минулий рік, я вважаю за необхідне виділити 

пріоритети роботи у наступному році з урахуванням вже зробленого і, 

насамперед, того, що не вдалося вирішити у 2015 році: 

- продовження заходів щодо реалізації в Університеті норм та вимог нового 

Закону «Про вищу освіту», та забезпечення ролі навчального закладу як провідного в 

системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій та МОН Україні;  

- збереження та примноження професійних традицій у підготовці наших 

випускників в умовах реформи переліку спеціальностей та освітньої діяльності, яку 

здійснює МОН України; 
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- з урахуванням визнання МОН України результатів незалежного (під егідою 

ЮНЕСКО)  рейтингування вищих навчальних закладів України продовження роботи з 

нарощення показників за його критеріями; 

- подальша розбудова та підтримка діяльності усіх структурних підрозділів 

Університету; 

- цілеспрямована підтримка факультетів та кафедр Університету, як основних 

навчально-наукових структурних підрозділів, що провадять навчально-методичну та 

науково-дослідну діяльність за пріоритетними напрямами та здійснюють підготовку 

фахівців, в першу чергу за новими спеціальностями та спеціалізаціями, перспективними 

для Університету; 

- подальший пошук та запровадження підходів, незалежних від основного 

бюджетного фінансування, щодо забезпечення навчально-виховного процесу та 

наукових досліджень необхідною сучасною технікою, обладнанням, технічними 

засобами навчання, комп’ютерною технікою для запровадження сучасних освітянських 

і наукових технологій, в тому числі й на основі подальшого приведення аудиторного 

фонду до сучасних вимог; 

- організація та забезпечення наполегливої та конкретної роботи керівництва 

Університету, факультетів, кафедр, кожного наукового та науково-педагогічного 

працівника щодо вирішення всього комплексу питань науково-дослідної діяльності та 

реалізації наукового потенціалу університету як з точки зору створення та модернізації 

матеріально-технічної бази наукових підрозділів та кафедр, так й активізації 

"людського фактору" у наукових дослідженнях, винахідницькій діяльності, розвитку 

наукових шкіл та досягнень; 

- запровадження сучасних форм та методів соціально-гуманітарної роботи з 

усіма категоріями працівників, курсантами, студентами та слухачами університету; 

- проведення на належному рівні профорієнтаційної роботи та вступної 

кампанії 2016 року, як основи нашої подальшої діяльності. 

 

Дякую за увагу ! 

 


